
 
Flessenpost  

De ‘Flessenpost’ is de officiële digitale nieuwsbrief van 

multifunctionele accommodatie ‘De Jutter’, waarbinnen de 

kinderopvang, het basisonderwijs (PO) en het voortgezet 

onderwijs (VO), de bibliotheek en de Vliering zijn 

ondergebracht. 

Nummer 16, 5 juli 2018 

Lutinelaan 3, 8899 BD Vlieland  

0562-45 27 72   info@dejutter.nl   www.dejutter.nl      

Agenda  

5 juli Laatste schooldag 
Modderochtend 
Middagafsluiting in eigen groep 
Flessenpost op website 
Start zomervakantie t/m 12 augustus 

9 augustus Studiedag personeel 

13 augustus 1e schooldag 
16.00 uur nieuwjaarsreceptie voor alle ouders 
16.30 uur informatie voor ouders komend schooljaar in lesgroep 

16 augustus Leerlingen groep 1 om 12.05 uur vrij 

20 en 21 augustus Groep 7 en 8 bezig met de Kolderkrant 

Week 20 t/m 24 aug Startgesprekken 

 

Algemeen 

Na een hectisch jaar met een aantal onplezierige feiten en momenten, maar ook zeker met mooie 

ontwikkelingen en resultaten, sluiten we vandaag het schooljaar af. 

Wat was er mooi dit jaar? 

• Een voldoende inspectiebeoordeling voor de hele school; 

• Een stabiel schooljaar in het primair onderwijs; 

• Een succesvolle pilot in het primair onderwijs in groep 1/2/3; 

• Een goed functionerende zorgstructuur; 

• Twee leerpleinen; 

• Het werken met toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerling met 

behulp van de weektaak; 

• Een grotere betrokkenheid en ondersteuning van de ouders door de MR/OR en de 
klankbordgroep. 
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Wat was er helaas erg jammer dit schooljaar? 

• Twee examenkandidaten die ondanks eigen inspanningen en de inspanningen van het team 

zijn afgewezen voor het examen; 

• Collega’s die om verschillende redenen moesten stoppen met hun werkzaamheden op De 
Jutter. 

Inmiddels zijn we als team bijna weer op nieuwe en goede sterkte. We hebben er ontzettend veel zin 

in om verder te bouwen aan ons onderwijs en om de beoordeling van de inspectie waar te blijven 

maken. 

 

Onderwijs 

Voor het komende schooljaar hebben we verschillende nieuwe collega’s aan kunnen trekken. 
 

PO 

In het primair onderwijs komen het team versterken: 

• Rolien Stapel (nog onder een klein voorbehoud: groep 1/2/3 op de maandag) en  

• Anke Cupido (groep 6/7/8 op de donderdag en vrijdag).  

 

Afronding groep 8 

Meester Cees heeft voor de leerlingen van groep 8 weer een erg leuke afscheidsweek georganiseerd. 

Op 2 juli zijn de leerlingen van groep 8 mee geweest met de KNRM. Dat was erg leuk, nat en koud! 

Op 4 juli hebben de leerlingen van groep 8 pannenkoeken gebakken op De Uiterton. Op 5 juli nemen 

de leerlingen in de klas afscheid.  

 

 

 

 

 

VO 

In het voortgezet onderwijs komen de volgende leerkrachten het team versterken: 

 

• Sam kramer, leerkracht nask en biologie; 

• Ron Holtrigter, leerkracht wiskunde; 

• Karin van Berne, leerkracht beeldende vorming en CKV; 

• Jancko Piebenga, leerkracht economie. 
 

 



De volgende leerkrachten blijven: 

 

• Angela Perdok, leerkracht Nederlands;  

• Roelyke Gallego, leerkracht Engels. 
 

Afscheid extern onderwijskundig adviseur Hans Ruisch  

Hans Ruisch was vorige week voor het laatst als extern onderwijskundig adviseur bij ons op school. 

Om verschillende redenen is het helaas niet gelukt deze week afscheid van hem te nemen. Uiteraard 

zijn we hem erg dankbaar voor zijn bijdrage aan het onderwijs op Vlieland. Na de vakantie hopen we 

als team afscheid van hem te kunnen nemen. 

 

Tot slot 

We willen u allemaal hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking! We zien u heel graag op onze 

nieuwjaarsreceptie op 13 augustus. Maar nu eerst … 

 

 

Een fijne zomervakantie! 


